
 

نحوه تکمیل فرم "قرارداد استفاده از طرح خرید اقساطی بو  "

 عنوان خریدار"

ٍ پشسٌلی خَد اص جولِ ًام ٍ ًام خاًَادگی کذ هلی  یلشاداد هی بایست هشخصات شخص صفحِ اٍلدس  .1

 یذ.یشواسُ پشسٌلی ٍ .... سا بِ عَس کاهل دسج ًوا

 اسیذ.زسا خالی بگلسوت هشبَط بِ هجشی عشح ٍ ٍصاست صٌعت ،هعذى ٍتجاست  .2

بِ عٌَاى ابضاسخشیذ  شوادس لسوت هشبَط بِ شواسُ تلفي ّوشاُ دلت فشهاییذ کِ شواسُ اعالهی تَسظ  .3

دس ساهاًِ تعشیف خَاّذ شذ ٍ توام عولیات خشیذ ٍ اعالع سساًی ّای آتی اص عشیك ایي شواسُ  تاى

 یذ گشدیذُ است.ًیض تأک 4-2ایي هَضَع دس بٌذ .پزیشفتاًجام خَاّذ 

دس لسوت خشیذاس اهضاء ًواییذ. دٍ بخش دیگش بعذ اص هغالعِ کاهل تواهی هفاد لشاداد اًتْای آى سا  .4

 ذ.ًتَسظ اپشاتَس ٍ ٍصاست صٌعت ، هعذى ٍ تجاست تکویل هی گشد

 

 "ضمانت و گواىی کسر از حقوقنحوه تکمیل فرم " "

 ذ.یًوایٍ با دلت تکویل  فشم ضواًت سا شخصاً 1هی بایست بٌذ  شوا .1

هی بایست تَسظ ری حسابی/ اهَس هالی ساصهاى هحل خذهت خشیذاس تکویل  4دلت ًواییذ بٌذ  .2

 ذ. دس ایي بٌذ الالم هْن اعالعاتی شاهل هَاسد ریل آهذُ است:یگشدد.لزا اص تکویل آى خَدداسی ًوای

 سایش : هٌظَس خالص دسیافتی پس اص کسش کلیِ کسَسات لاًًَی  هاّیاًِ خالص دسیافتی ٍ

 است. حمَق خشیذاسهشبَط بِ  کسَسات

 اهَس یثش صهاًی سا کِ ری حسابتاسیخ تعْذ کسش اص حمَق : تاسیخی است کِ بش اساس آى حذاک /

اص حمَق خشیذاس کسش ًوایذ.)بِ عَس هثال دس هَسد افشاد دس ششف  هالی ساصهاى تعْذ هی کٌذ



ایي هحذٍدیت بش  .باصًشستگی تاسیخ پایاى خذهت احتوالی ایشاى دس ًظش گشفتِ هی شَد(

 اساس آخشیي سشسسیذبذّی دس ّش باس خشیذ هحاسبِ هی گشدد.

 ًِاهَس هالی هی تَاًذ بِ صَست هاّیاًِ تا آى ی: هٌظَس هبلغی است کِ ری حساب سمف هاّیا /

سمف دس صَست خشیذ خشیذاس ٍ اعالم بذّی اپشاتَس تا پایاى بذّی خشیذاس اص حمَق ٍی کسش 

 پشداخت ًوایذ. ایي هحذٍدیت دس ّش باس خشیذ لحاػ هی گشدد. ًوَدُ ٍ دس ٍجِ اپشاتَس

 هبلغی است کِ ری حسابی/اهَس هالی هی تَاًذ بِ عٌَاى سمف کل  : سمف هبلغ بذّکاسی

پیشٌْاد ًوایذ. ایي هحذٍدیت بش اساس کل هبلغ دس ّش عی هذت لشاسداد شخص بذّی خشیذاس 

  هی گشدد. لحاػ باس خشیذ

 هشخصات خشیذاس .اًتْای آى سا دس لسوت خشیذاس اهضاء ًواییذ فشم تواهی هفادبعذ اص هغالعِ کاهل  .3

 تَسظ اهضای اداسُ سفاُ ساصهاى تاییذ هی گشدد.

 ٍی تاییذ هی گشدد. تَسظ اهضاءری حسابی/اهَس هالی ًیض  دس پایاى اعالعات تکویل شذُ تَسظ .4

 


